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Mudança sobre bases sólidas
Por Hernán rodríguez Wilson,  GERENTE GERAL DA CMPC

A direToriA dA CMPC reAlizA suA sessÃo nA usinA de Celulose eM lAJA

PlAnTAÇÃo PArTiCiPATiVA no FuTuro PArQue AlessAndri nACiMienTo

AsABer

H á algumas semanas comemo-
ramos o décimo aniversário 
de falecimento de quem fora 
o Gerente Geral, Presidente 
e Diretor a CMPC, Sr. Ernesto 

Ayala Oliva. Grandes homenagens realiza-
das em Puente Alto e Laja, duas de suas 
usinas mais queridas no Chile, permiti-
ram-nos recordar suas contribuições e o 
selo que imprimiu à nossa companhia após 
50 anos de trabalho ininterrupto. 

Tive o privilégio de conhecê-lo e trabalhar 
com ele. Exigente, porém, amável. Preocu-
pado pelo desenvolvimento do nosso país e 
de sua gente. O senhor Ernesto acreditava 
firmemente no valor da palavra dada. Muito 
próximo aos trabalhadores, a maioria dos 

quais ele conhecia pelo nome. Gostava das 
fábricas, que visitava e percorria com muita 
frequência. 

Sem dúvida, um homem reto, honesto e 
austero, que muito gostava do Chile e se 
preocupou sempre pelo desenvolvimento 
e bem-estar dos trabalhadores. 

Nos tempos atuais, muitas vezes do-
minados pela pressão e rapidez, lembrar 
do senhor Ernesto constitui uma oportu-
nidade para revalorizar os princípios que 
tem marcado a missão e a forma de fazer 
as coisas na nossa empresa desde a sua 
fundação. 

Hoje, transformados em uma empresa 
global e diversa, como demostra a principal 
reportagem desta edição de Mi Papel, com 

mais de 17 mil trabalhadores diretos – mui-
tos deles que talvez nunca ouviram falar do 
senhor Ernesto Ayala -  devemos recordar 
que todos os nossos esforços em maté-
ria de inovação, nosso anseio de mudança 
e a disposição para reposicionar a CMPC 
sustentam-se precisamente nos valores 
e princípios que figuras como o senhor Er-
nesto imprimiram na companhia. 

Graças a isto é que podemos continuar 
avançando com segurança, assumindo as 
mudanças necessárias, inovando e geran-
do novas oportunidades de desenvolvi-
mento, porque sabemos que temos bases 
sólidas, constituídas pelos valores que o 
senhor Ernesto representou tão bem e que 
nos legou para o futuro. 

Inauguração da Usina Maule de Cartolinas em 1998
Com a presença do então Presidente da República do Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, e os principais executivos da CMPC, encabeçados 
pelo Sr. Ernesto Ayala e o Sr. Eliodoro Matte, foi inaugurada uma moderna usina da CMPC, na Região do Maule. 

No marco do nosso compromisso com o desenvolvimento regional, a Diretoria da CMPC realizou 
uma série de atividades na Região de Biobío, no sul do Chile, incluindo a sua reunião periódica mensal, 
que foi realizada nas instalações da Usina de Celulose da CMPC na cidade de Laja. 

Além desta usina, os integrantes da Diretoria, presidida por Luis Felipe Gazitúa, percorreram a Usina 
de Celulose da CMPC em Nacimiento, visitaram as obras de construção do parque público que esta-
mos levantando naquela cidade, bem como os trabalhos do futuro edifício corporativo da CMPC Celu-
lose em Los Ángeles. 

Nas dependências do Museu Artequin de Los Ángeles, uma iniciativa cultural da Fundação CMPC, 
também foi realizado um encontro de camaradagem com as autoridades, fornecedores, clientes e re-
presentantes da comunidade local. 

Com a presença de autoridades da CMPC e do 
município local foi realizada a primeira plantação 
participativa de espécies nativas no futuro Parque 
Alessandri Nacimiento. O recinto está localizado no 
coração do município da Região de Biobío, no sul 
do Chile, e permitirá além disso o desenvolvimento 
de atividades artísticas e culturais. 

Após um ano do marco da primeira pedra, os 
trabalhos continuam com passo firme, isto é de-
monstrado com 87% de avanço nas obras civis e 
65% em paisagismo. Tudo isto a fim de inaugurar 
e entregar o parque à comunidade no final deste 
ano. 

A atividade contou com um breve percurso pelos 
sendeiros do parque para, posteriormente, realizar 

a plantação. Desta atividade foram protagonis-
tas o presidente da diretoria da CMPC, Luis Felipe 
Gazitúa; o prefeito do município, Hugo Inostroza; 
e também o gerente de Assuntos Corporativos 
da CMPC, Guillermo Turner; acompanhados por 
crianças e vizinhos da localidade, além de colabo-
radores da empresa, todos eles que fizeram parte 
da equipe de voluntários. 

No lugar, Luis Felipe Gazitúa destacou a impor-
tância para a CMPC de poder oferecer um parque 
com estas características para a comunidade, 
cumprindo assim com um antigo desejo formula-
do pelas autoridades, e garantindo que este par-
que se tornará um passeio imprescindível para as 
famílias de Nacimiento. 
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Inovação é uma mudança que intro-
duz novidades. Em sentido estrito 
se diz que das ideias somente po-
dem resultar inovações posto que 
delas são implementados novos 

produtos, serviços ou procedimentos, 
que realmente encontram uma aplicação 
de sucesso, impondo-se no mercado. 

A economia e a sociedade mudam 
quando os fatores de produção são 
combinados de forma inovadora. 

Este processo tem como resultado 
gerar um valor agregado, reduzir custos 
ou oferecer um novo produto ou serviço 
no mercado.

Na CMPC Tissue a nossa missão é 
poder oferecer as melhores soluções 
de higiene e limpeza aos nossos con-
sumidores em cada uma das suas eta-
pas de vida. 

Para isto, temos definido a inovação 
como um pilar estratégico que define o 
nosso trabalho. Dentro dela temos es-
tabelecido contar com um pipeline de 
inovações de produto que fortaleçam o 
desenvolvimento e posicionamento das 
nossas marcas na América Latina, bem 
como inovar nos diferentes processos 
dos nossos afazeres diários, gerando 
melhoras na forma em que fazemos 
os nossos produtos da forma mais efi-
ciente e com melhores padrões de 
qualidade, bem como na forma em que 

chegamos aos nossos clientes e consu-
midores, de forma mais ativa e próxima 
aos seus requerimentos. 

Nesta linha estamos trabalhando em 
diversas iniciativas que estão sendo ge-
radas no nível regional. Uma delas é o 
trabalho em conjunto com o Massachu-
setts Institute of Technology de Boston, 
EUA, no desenvolvimento de projetos 
de inovação em diversas áreas do negó-
cio, que incorporam temas de produtos, 
operacionais e de logística que melho-
rem a nossa forma de nos aproximar 
aos nossos consumidores. 

Em termos operacionais estamos 
começando com a implementação da 
metodologia TPM (Total Performance 
Management) em nossas plantas. Isto 
é uma mudança relevante na cultura de 
como enfrentar os assuntos da eficiên-
cia e produtividade na nossa empresa. 
Assim também está sendo desenvolvido 
um completo plano de automatização 
dos processos produtivos, procurando le-
var às nossas plantas uma tecnologia de 
ponta em cada etapa do processo. 

Com respeito à inovação no desen-
volvimento de produtos temos defini-
do um plano que está sendo realizado 
em conjunto com os fornecedores e 
empresas especialistas no desenvolvi-
mento de tecnologias no nível mundial, 
que esperamos tenham resultados no 

lançamento de novos produtos, bem 
como na melhora dos nossos produtos 
atuais, que permitam ir acompanhan-
do as mudanças nas necessidades dos 
nossos consumidores e clientes. Dentro 
das últimas inovações lançadas no mer-
cado destaca-se a nossa linha de pa-
péis higiênicos DUO, que tem tido uma 
boa recepção pelos consumidores em 
toda a região, bem como o lançamento 
de produtos com papel estruturado no 
Chile com sua Toalha Nova Evolution e 
o nosso novo papel higiênico Elite Gold, 
lançado há algumas semanas no seg-
mento Premium do mercado Mexicano. 

Por último, gostaria de mencionar 
o nossos evento “CMPC Tissue In-
novation Week” em que levamos ao 
México, Peru, Brasil, Chile e Argenti-
na, o Fundador da Waze, Uri Levine e a 
co-fundadora da Zipcar, Robin Chase, 
que são destacadas personalidades no 
nível mundial pela forma em que têm 
conseguido mudar os modelos de ne-
gócio das suas respectivas indústrias 
por meio do uso das novas tecnologias 
digitais. Pudemos entregar aos nossos 
principais clientes da região uma visão 
de futuro acerca do desenvolvimento 
dos negócios que permita abrir a men-
te para o caminho de inovação conjun-
ta, matéria na qual a CMPC Tissue está 
comprometida. 

Com o propósito de comemorar a 
festa de We Tripantu – o ano novo 
Mapuche, realizada todos os dias 
24 de junho -  a CMPC organizou 
duas atividades, uma em Santia-

go, no edifício corporativo, e outra no sul, espe-
cificamente em Los Ángeles, em dependên-
cias da Forestal Mininco. 

Neste último lugar houveram exposições, 
palestras e foi realizada uma prece, sob o co-
mando da Machi do município de Lumaco, Pa-
tricia Rain Marileo. 

O evento contou com a presença de mais 
de 100 crianças de escolas de Los Ángeles e 
cerca de 200 trabalhadores da Forestal Minin-
co, que puderam conhecer um pouco mais da 
cultura Mapuche. 

Também o grupo Ñocha Malen, conformado 
por 15 artesãs Mapuche das regiões de Bio-
bío e La Araucanía, mostrou seus trabalhos 
em ñocha, fibra vegetal endêmica do bosque 

nativo da Cordilheira da Costa, na Região do 
Biobío, que se encontrava em iminente perigo 
de extinção e cujas folhas são a matéria-prima 
fundamental do tradicional artesanato de ces-
tas Mapuche. 

Para prolongar o legado desta planta, em 
2005, a CMPC, através da Forestal Mininco, 
realizou diversos trabalhos de recuperação 
para que os artesãos Mapuche cultivaram a fi-
bra vegetal de forma sustentável em suas ca-
sas. Logo, em 2012, foi dado outro passo com 
este projeto, apoiando na criação de novos 
designs que pudessem ser comercializados, e 
que em abril deste ano foram protagonistas da 
feira “Revelations” que realizou-se no Grand 
Palais de Paris, França. 

A atividade em Santiago esteve centrada 
em uma exposição dos trabalhos do grupo, 
que esteve representado por Juanita Maribur, 
artesã de Cañete, setor Huentelolén, também 
da Região de Biobío. “Para nós é maravilhoso 

o que temos conseguido como Ñocha Malen. 
Participar de feiras importantes, receber prê-
mios e reconhecimentos. Estamos orgulhosas 
de poder mostrar a nossa arte aqui em Santia-
go. Estamos muito agradecidas pelo apoio da 
CMPC”, apontou Maribur. 

A exposição foi visitada por um grande nú-
mero de colaboradores da CMPC e em sua 
inauguração esteve presente o gerente geral 
da empresa, Hernán Rodríguez, que além de 
apreciar as diferentes peças exibidas, valori-
zou o trabalho conjunto com as artesãs, espe-
cialmente na recuperação da planta que este-
ve em sério risco de extinção. “Temos estado 
recuperando uma coisa que está muito envol-
vida com a terra, como o seu nome diz, que é 
a fibra vegetal Ñocha. O vínculo das pessoas 
com a terra é refletido nesta fibra, bem como 
em muitas outras recuperações de plantas na-
tivas que temos estado fazendo, e isto é muito 
importante para nós”. 

INOVAÇÃO

WE TRIPANTU NA CMPC
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Por Gonzalo DarraiDou, GERENTE GERAL DA CMPC TISSUE

O gerente geral da CMPC, Hernán Rodríguez, ao lado das irmãs Maribur, na exposição realizada no edifício corporativo da empresa em San-
tiago, Chile. Além disso, na foto à direita, atividades na Forestal Mininco, no sul do Chile.
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UMA MODERNA HIDROVIA PARA O TRANSPORTE 
DE MADEIRA E CELULOSE

ELEVADAS E DE MADEIRA

No final de 2016, a Celulose Riograndense ini-
ciou atividades de transporte hidroviário de 
madeira. Para isto, investiu cerca de 20 mil-
hões de reais nas reformas de revitalização 
e funcionamento do porto público da cidade 

de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. O renovado 
embarcadouro conta com um sistema de pesagem e varri-
mento de caminhões e drenagem e iluminação das áreas 
de manipulação e acomodação da madeira.  

Este novo modelo de transporte reduz impactos no meio 
ambiente, posto que diminui o número de caminhões que 
transitam nas rodovias e permite aproveitar melhor as bar-
caças, que antes chegavam vazias à empresa para carregar 
a celulose. 

A Celulose Riograndense, da mesma forma que faz na ci-
dade de Guaíba, prioriza a utilização de fornecedores e mão 
de obra local para a implantação e operação portuária na 
cidade de Pelotas, fortalecendo o desenvolvimento econô-
mico do município. 

renovando as alianças
Há alguns meses a Superintendência do porto de Rio 

Grande, entidade pública vinculada com a Secretaria de 
Transportes, assinou a renovação do contrato de uso pro-
visório com a CMPC Celulosa Riograndense, que age como 
um terminal de troncos de madeira no porto de Pelotas. O 
ato ocorreu na Secretaria de Transportes e contou com a 
presença do Secretario da Carteira, Pedro Westphalen, o su-
perintendente do porto de Rio Grande, Janir Branco e do di-
retor-presidente da CMPC, Walter Lídio Nunes. Este acordo 
prorroga a permanência da empresa no terminal de Pelotas 

por 18 meses mais. 
A empresa realiza o transporte dos troncos, que saem 

em barcaças desde Pelotas em direção à fábrica em Guaíba, 
desde onde o material final tem como destino o porto de Rio 
Grande. As operações da CMPC Celulosa Riograndense em 
Pelotas facilitaram o aumento do movimento no porto e nas 
vias fluviais do estado, declarou o chefe da divisão do porto, 
Claudio Oliveira. 

O responsável pela carteira de Transporte, Pedro Wes-
tphalen, destacou que o trabalho é fundamental para fa-
cilitar a marcha dos processos. “Esta associação é um fato 
destacável e transformador, que resultou em melhoras para 
o porto. É uma ação da CMPC que investiu e duplicou o uso 
das vias fluviais”, disse Westphalen. 

Para Walter Lido Nunes, a associação assinada tem apre-
sentado bons resultados. “No sexto mês do projeto em 
execução já conseguimos os números esperados. Somente 
em abril transitaram 36 barcaças”, disse. O presidente tam-
bém destacou o esforço para a implantação da navegação 
noturna, que está na fase final, e com isto possibilitará que 
os trabalhos ocorram durante as 24 horas, com isto aumen-
tará ainda mais o uso das vias fluviais do estado. 

Também podem ser vistos os resultados no porto de Pe-
lotas, durante os primeiros quatro meses deste ano o mo-
vimento de produtos de grãos aumentou. Foram mais de 
200 mil toneladas de arroz ocupado na estrutura portuária. 
O investimento facilitou também a geração de empregos 
na cidade, ao redor de 800 vagas de trabalho diretas e mais 
de dois mil indiretas. O contrato estende a permanência da 
empresa no porto de Pelotas por outros 18 meses a partir de 
11 de maio deste ano. 

PORTO PELOTAS?

Na maioria dos países da América Latina ao escutar a palavra “pelota” certamente vem rápido à cabeça a imagem de 
uma bola para praticar esportes. No caso do porto, sua denominação provém das pequenas embarcações com forma 
de cesta que percorriam a localidade no século XVIII. Uma pelota estava feita de madeira, habitualmente de corticeira 
e de couro, e costumava ter capacidade para somente um passageiro. 

REPRESENTANTES DA CMPC 
VISITARAM AS INSTALAÇÕES

Durante maio os diretivos e executivos da companhia, 
encabeçados pelo presidente da diretoria, Luis Felipe Ga-
zitúa, e o gerente geral, Hernán Rodríguez, realizaram um 
percurso pelas instalações do porto de Pelotas e Rio Gran-
de, no sul do Brasil.

Ambas instalações são de especial relevância para 
as operações da CMPC no Brasil, dado que desde es-
tes portos embarcam e desembarcam tanto a celulose 
como a madeira para o fornecimento da usina de celu-
lose de Guaíba. 

O percurso também incluiu algumas das áreas florestais 
localizadas nas proximidades, bem como a visita ao bairro 
em torno ao porto de Pelotas, onde a CMPC tem participa-
do em um projeto de recuperação que hoje tem transfor-
mado este setor da cidade em um importante ponto de 
encontro para os vizinhos.  

PORTO DE PELOTAS:

Procurando aumentar a diversi-
dade de soluções e permitir a in-
corporação de um novo espaço 
público em zonas saturadas, um 
grupo de profissionais da Univer-

sidade de Biobío (UBB) assumiu o desafio de 
desenvolver o primeiro protótipo no Chile de 
uma ciclovia elevada de madeira, cujo primeiro 
trecho de tipo experimental será construído no 
campus universitário de Concepción. 

“O objetivo é mobilizar o conhecimento 
e expertise que temos na construção em 
madeira, que soma-se à sustentabilidade 
associada ao uso da bicicleta”, explicou o ar-
quiteto Manuel Suazo, acadêmico da Facul-
dade de Arquitetura, Construção e Design da 
UBB. “Se bem o uso como ciclovia vai estar 
bastante limitado nesta etapa de protótipo, a 
ideia é abrir a possibilidade para que no fu-
turo seja desenvolvida de forma mais com-
plexa, que incorpore uma ciclovia em um 
segundo nível e que os alunos, por exemplo, 

possam vir em bicicleta para a biblioteca, ou 
ter acesso diretamente às aulas no segundo 
nível”, adicionou. 

O projeto está sendo desenvolvido por uma 
equipe de profissionais da UBB, com finan-
ciamento interno através de um Convênio de 
Desempenho e Apoio à Inovação na Educação 
Superior. A isto soma-se a contribuição de al-
gumas empresas, entre as quais destaca-se a 
CMPC Madeiras, que entrou na proposta com 
o uso de produtos florestais inovadores: ma-
deira modificada termicamente, uso de euca-
liptos nitens, CLT e outros, permitindo avaliar 
seu desempenho físico e mecânico. 

José Pablo Jordán, subgerente de Qualida-
de e Desenvolvimento de Produtos da CMPC 
Madeira, explica que “tanto as chapas de con-
tra-laminado CLT como de madeira modifica-
da termicamente estão sendo fabricadas com 
eucaliptos nitens e significam um importante 
desenvolvimento tecnológico para a empresa. 
Ambos produtos têm sido colocados à dispo-

sição da UBB para que possam avaliar seus 
usos em projetos de alta exigência estrutural”.

Ciclovia sustentável
O engenheiro Franco Benedetti da UBB, 

também participante deste projeto, explica 
que trata-se de um protótipo de ciclovia que, 
ainda que seja aparentemente simples, sig-
nifica um desenvolvimento de cálculo de en-
genharia de uma proposta arquitetônica que 
é completamente inovadora: “Nesta ideia há 
uma complexidade importante, porque a so-
lução arquitetônica proposta é bastante origi-
nal e atraente. Por isto, vamos construir pro-
tótipos e vamos ensaiar em uma escala real 
para conhecer o comportamento da estrutura 
proposta pelo arquiteto”. 

Adiciona que “este projeto também procura 
destacar as vantagens da sustentabilidade de 
um recurso renovável, amigável com o meio 
ambiente e que arquitetonicamente é muito 
atraente”. 

CICLOVIAS DO FUTURO:
“Cross laminated timber” – ClT -  ou contra-laminado e madeira modificada termicamente são algumas das inovado-
ras soluções que serão usadas no projeto da universidade de Biobío no Chile, apoiado pela CMPC Madeiras.



 

s historiadores não che-
gam a um acordo sobre 
um marco comum para 
identificar o primeiro cen-
so da história. Mas sim, a 

maioria concorda em que teria sido reali-
zado pelo Imperador Augusto em Roma, 
no ano 28 Antes de Cristo.

Daí em diante, as diferentes socieda-
des têm tido o hábito de se contarem, às 
vezes com o mero propósito de saberem 
quantos são e, a maioria, com a finalidade 
de saberem muito mais sobre elas mes-
mas, de se conhecerem melhor, de iden-
tificarem suas características. 

Pensando nisto foi que fizemos o exer-
cício de descrever os 17.165 que somos 
parte da CMPC como se fôssemos 100. 
Para concretar isto, usamos os dados 
consolidados da empresa e também apli-
camos por e-mail uma enquete nos oito 
países onde temos presença operativa. 

Por exemplo, 86 seriam homens e so-

mente 14 mulheres. Cinquenta e cinco, 
chilenos, 14 brasileiros, nove argentinos e 
também nove mexicanos, dois colombia-
nos – mesma quantidade de uruguaios 
-  e um equatoriano. 

Vinte e quatro poderiam ser qualifica-
dos como “Millenial”, posto que teriam 
menos de 30 anos, 36 estariam entre os 
30 e 40, e somente 2 superariam 61 anos 
de idade. 

Na hora de escolher algum esporte, 45 
diriam que o futebol é sua opção ou, na 
hora de passear, 55 iriam à praia e 45 à 
montanha. Em se tratando de um refri-
gerante, 81 não duvidam em escolher a 
Coca-Cola. Com respeito ao dilema sobre 
qual rede social utilizar, 58 preferem o Fa-
cebook e 10 o Instagram.

E em duas definições quase fundamen-
tais, 46 se declaram fiéis ao Samsung Ga-
laxy e 30 ao iPhone, diferença estreita se 
comparada com os 87 que preferem ter 
um cachorro e não um gato (13).

o

CMPC A 100

CAPA
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Fizemos o exercício de tentar descrever certos costumes e características 
daqueles que somos parte da CMPC como se fôssemos 100 pessoas. o 
Samsung Galaxy seria o Smartphone preferido, o cachorro seria o animal 
de estimação da maioria e a praia seria o passeio predileto. oito colabo-
radores dos oito países em que a companhia tem presença operativa nos 
dão suas razões.

DO IPHONE AO GALAXY,
MARCELO ANTUNES ARAUJO,
Celulosa Riograndense, Brasil

Usou o iPhone durante três anos e optou por 
mudar para o Galaxy da Samsung porque 
precisava utilizar dois “chips” em um mesmo 
aparelho, função que a Apple não oferece 
em seus equipamentos, mas quando teve 
a oportunidade de adquirir um novo celular, 
Marcelo optou novamente por um Galaxy 
que utiliza até hoje. “O iPhone é mais caro 
e bastante integrado com outros produtos 
da Apple, limitando o seu uso. Enquanto o 
Galaxy tem um sistema Android, que é mais 
flexível, além de permitir adicionar um cartão 
de memória e contar com uma câmera de 
melhor qualidade para fotos em ambientes 
com pouca iluminação”, diz. 

FACEBOOK,
MARCIA FERNANDEZ,
IPUSA, Uruguai

O Uruguai o terceiro país da América Latina 
que registra o maior nível de uso das redes 
sociais com 74%. É o nº 1 dentro dos países 
da CMPC.
Em 2015 existiam 2 milhões e 100 mil con-
tas de Facebook no Uruguai, mais de 76% 
dos usuários de internet desse país. 
Marcia o usa desde 2009 e ingressa pelo 
menos uma vez por dia. Por que escolhe 
esta rede? “É uma ferramenta que facili-
ta o encontro com pessoa que há tempos 
não vemos”, relata. 

TENHO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO,
ALLISON CASTRO,
CMPC Tissue Colômbia

Estrellita, o gato de Allison, chegou à sua vida há 
7 anos. “Adoptamos ela, estava na rua, acha-
mos ela grávida. Não gostávamos de gatos, 
mas ela conseguiu mudar essa percepção”.
Quando lhe perguntamos pela sua relação in-
dica que o que mais valoriza é a companhia e 
seu carinho, “ter um animal de estimação é ter 
um amigo incondicional”.
A Colômbia é um dos países do mundo com 
penalidades mais duras perante maus-tratos 
aos animais. A lei atual reconhece os animais 
como “seres que sentem” e aqueles que “per-
petrarem atos de dano ou crueldade” terão de 
pagar multas de até 12.000 dólares e penali-
dades de prisão que vão desde 12 até 36 me-
ses. 

UBER OU TÁXI? 
ÁNGEL PONCE
Embalagens Impressas

No Chile, os usuários do Uber al-
cançam 1,8 milhões. Ángel utiliza 
o serviço há 9 meses e o prefere 
principalmente pela segurança. “Sei 
quem é o motorista e sua paten-
te fica guardada perante qualquer 
incidente. Posso saber antecipa-
damente o valor que terá o percur-
so, eliminando a incerteza de um 
taxímetro adulterado. Geralmente, 
os carros estão em melhores con-
dições e estão mais limpos”, explica.

CACHORRO OU GATO?
JOHN REYES,
Protisa Equador

Diz-se que os donos de cachorros 
são mais fiéis e carinhosos, com isto 
o John se identifica e por isto, consi-
dera-se uma pessoa mais do estilo 
“canino”. 
Diversos estudos indicam que os 
amantes dos gatos costumam ser 
criativos, aventureiros e solitários, ao 
invés disso, os amantes dos cacho-
rros são responsáveis, amigáveis e 
sociáveis. Em relação com isto, um 
colega de trabalho afirma: “John é so-
lidário e se preocupa com todos”. 

VOCÊ CANTA?
GABRIEL SARAVIA MERAZ,
Protisa Peru

Gabriel é o último de 12 irmãos em uma fa-
mília 100% amadora da música, pelo lado 
materno tocavam a harpa e pelo paterno, o 
huiro. 
Na juventude, influenciado pelos Beatles, 
quis formar uma banda de rock e se dedicar 
a ela totalmente. Em 1999 formou com dois 
dos seus irmãos a “Internacional Revolu-
ción”, uma orquestra que mantem até hoje 
e que se apresenta em todo tipo de eventos 
com ritmos de salsa, cumbia, bachata, bole-
ros, valses e mais. Ele é o cantor principal e 
o diretor da orquestra.
Seu talento levou ele a ser parte de “Yo 
Soy”, concurso televisivo que tem tido sua 
versão em vários países. “Foi uma expe-
riência única posto que tive a oportunidade 
de participar com muitos bons cantores, e 
como o programa é transmitido nacional-
mente, todos te reconhecem ao te ver na 
rua e te parabenizam, isso traz muita satis-
fação”, diz. 

PRAIA, CAMPO OU MONTANHA?
LUIS CARLOS PÉREZ,
Forsac México

Não é raro encontrar praias mexicanas nos 
rankings das melhores do mundo, por isto, 
não é estranho que um mexicano prefira a 
praia em vez da montanha. “Creio que aqui 
em Guadalajara a maioria das pessoas 
quando pensamos em férias, sempre nos 
visualizamos mais em uma praia do que 
em uma montanha”, aponta Gabriel.
Além disso, diz que para as pessoas com fil-
hos como ele é muito comum se decidirem 
por esta alternativa, posto que as crianças 
podem desfrutar das férias nadando e brin-
cando na água. Uma das lembranças mais 
lindas que ele tem é de seus filhos conhe-
cendo o mar. “A imagem em seus rostos 
de felicidade e impressão ao ver as ondas 
como se formavam, uma experiência muito 
prazerosa para minha esposa e para mim”.
Aos colaboradores da CMPC nos 8 países, 
ele recomenda as praias da Riviera Maya, 
Punta Maroma é a mais bonita em que ele 
tem estado.

O FUTEBOL MANDA
DIEGO DÍAZ,
La Papelera del Plata, Argentina

Torcedor de San Lorenzo de Almagro, Diego 
se relacionou com o futebol desde pequeno, 
“quem me inseriu no futebol foi meu padrinho. 
Meu padrinho era o DT de um clube de Cam-
pana, “Villa Dálmine”, na Provícia de Buenos 
Aires”. O clube se encontra na Liga B nacional. 
“No Villa Dálmine joguei desde o ano 1985 até 
1997, cheguei até a 3ª divisão, jogávamos na 
Liga Nacional. Tenho milhares de anedotas, mas 
me lembro de uma de quando eu tinha 10 anos. 
Esse dia era o jogo final e jogávamos contra o 
clube “Defensores de Belgrano”. Antes do jogo 
começar, o DT (meu padrinho) me disse: “Diego, 
você precisa ganhar a camiseta com o número 
3, que sei que você quer, mas preciso que você 
faça um gol”. No primeiro tempo o Defensores 
de Belgrano fez um gol. O goleador da minha 
equipe empatou com eles no segundo tempo. 
Mas, faltando 15 minutos para o final, tivemos 
um pênalti a favor que acertei e ganhamos o 
campeonato. E a partir daí, levei sempre a cami-
seta com o número 3, até que saí em 1997”.

Smartphone 
favorito:

Samsung 
Galaxy: 46
iPhone: 24

Uber ou táxi?
Uber:62

Rede social
Facebook: 58

Melhor 
passeio?
Praia: 55

Homens:
86

Menores de 
30 anos: 24

*Dados obtidos das informações 
consolidadas da empresa. 

*Dados obtidos das informações consolidadas da empresa. 

Entre 61 e 70 
anos: 2

Mulheres: 
14

Chilenos: 
55

Brasileiros: 
14

Esporte 
favorito

Futebol: 44

Animal?
Cachorro: 87



aquecimento a lenha é um dos principais 
mecanismos para mitigar as baixas tempe-
raturas da zona centro sul do Chile. Mas, seu 
uso significa altos índices de contaminação 
porque o material costuma estar molhado 
ou com elevados níveis de umidade. 
Por isto, a CMPC desde a metade de junho 
está realizando um plano piloto de secagem 

e entrega de lenha para diferentes organizações sociais do muni-
cípio de Nacimiento, na Região de Biobío, no sul do Chile.
A iniciativa foi colocada em funcionamento aproveitando as insta-
lações da serraria que a CMPC possui em Nacimiento. “Iniciamos 
um processo de secagem de lenha por meio dos secadores que 
temos instalados nesta usina. E a nossa ideia é manter a entrega 
em lugares com grande afluência de público para que as pessoas 
possam apreciar o benefício de usar lenha seca que possui níveis 
de umidade inferiores a 10%”, indicou Ignacio Melero, gerente de 
Relações Comunitárias da CMPC Celulose. 

A empresa já está entregando a lenha seca para a Cruz Vermelha, 
a escola Toqui Lautaro e o hospital comunal. 
Luzgarda Novoa, diretora da escola Toqui Lautaro, que atende 510 
alunos desde o ensino infantil até o final do ensino fundamental, 
a maioria deles provenientes de setores altamente vulneráveis, 
conta que “os auxiliares ligam os aquecedores de manhã cedo 
para que quando os alunos cheguem encontrem um ambiente 
acolhedor, devido a que muitos desses lares não possuem o am-
biente resguardado que existe no estabelecimento. Inclusive, al-
guns chegam 30 minutos antes por essa razão”, conta.
A enfermeira chefe do Serviço de Medicina e Urgências do Hos-
pital Familiar Comunitário de Nacimiento, Paulina Ormazábal, 
por sua vez indica que, “a entrega da lenha seca é fundamental 
para cobrir as necessidades básicas dos pacientes e funcio-
nários, tanto para a disponibilidade de água quente, como para 
a alimentação, lavanderia e aquecimento de todo o hospital, e 
em particular, para as salas de hospitalização, zonas de espera 
e box de atendimento.  

MinHa EMPrESa

Meu TeMPo liVre / ATiVidAdes

o
lenHA seCA: MAis CAlor, 

Menos ConTAMinAÇÃo
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Matías Anguita era um trabalhador 
de escritório com hábitos alimentí-
cios muito maus, pesava quase 100 
quilos e fumava cerca de três caixas 
de cigarro diárias, até que decidiu dar 
uma guinada na sua vida e começou 
a praticar esporte, especificamente, 
corrida. Isto se tornou em sua paixão 
e em uma forma de vida, levando-o a 
enfrentar desafios como a Maratona 
da Antártica, percorrer o deserto de 
Atacama, correr desde Buenos Aires 
até Valparaíso e cruzar todo o Chile 
em 2 meses.

Apoiado pela CMPC, começará 
proximamente um novo desafio: 
unir o Rio de Janeiro e Santiago em 

60 dias, sob a premissa, “Superan-
do Fronteiras”. A iniciativa procura 
motivar o esforço e a superação de 
metas propostas em qualquer âmbi-
to da vida. 

Para incentivar a participação neste 
grande desafio, Matías está realizan-
do diversas atividades. Começou com 
mais uma versão da CMPC Talks, um 
espaço de conversa e reflexão já ins-
talado em nossa empresa, reuniu-se 
com os corredores da CMPC no sul 
do Chile, onde entregou algumas di-
cas para melhorar o rendimento e 
realizou palestras motivacionais  em 
algumas das escolas apoiadas pela 
Fundação CMPC nos municípios de 

Laja e Nacimiento, ambas na região 
de Biobío, no sul do Chile. 

É muito emocionante poder com-
partilhar com as crianças e, sobretu-
do, ver seu interesse pelo conceito de 
que na vida pode ser alcançada até a 
meta mais difícil se houver trabalho 
por trás disso. Fiquei cheio de energia 
para enfrentar o que vem por diante”, 
conta Anguita. 

O desafio seguirá incorporando 
diferentes oportunidades de partici-
pação dos nossos trabalhadores, co-
munidades vizinhas, fornecedores e 
clientes, todos aqueles que dia a dia 
ultrapassam suas próprias fronteiras 
para construir o futuro da CMPC.

MATÍAS ANGUITA E A CMPC 
“SUPERANDO FRONTEIRAS”



Iniciou-se como piloto comercial nos ‘80 quando trabalhava em turnos de reve-
zamento e aproveitava seus descansos semanais para viajar à capital para rece-
ber a instrução. Declara que no futuro gostaria de continuar com a restauração 
de aviões clássicos, posto que logo de 4 anos de muita dedicação terminou a 
restauração de um avião Cessna 170B do ano 1955, que hoje voa realizando ins-
trução. 

Desde quando você pratica esta atividade?
Há já 27 anos. No ano 89, sendo naquele momento trabalhador da fábrica de 
papéis Inforsa (Papeles Río Vergara), iniciei minha instrução como piloto privado. 
Posteriormente, em 97, ingressei a um programa de instrução em uma escola 
de voo em Santiago para obter a licença de piloto profissional (piloto comercial), 
nessa ocasião também recebi instrução para a habilitação de 
instrutor de voo e piloto de aviões multimotores. 

Por que você escolheu os aviões?
Desde criança sonhava com voar e quando meu pai me 
pegava nos braços e me perguntava: “o que você quer 
ser quando crescer, filho?”, eu respondia imediata-
mente: “piloto, papai”. Sempre me lembro que escutava 
ele dizer: “que sonho tem esse menino, isso de ser piloto, 
se aqui somente temos um trator e as máquinas para trabal-
har no campo”. 
Devo reconhecer que meu hobby nasceu dos contos intermináveis que escuta-
va no longo anoitecer do inverno de um trabalhador que ajudava nas tarefas do 
campo, a quem apelidávamos carinhosamente de “Parrita”, personagem que 
na sua juventude tinha exercido como suboficial dos carabineiros, conhecendo 
muito detalhadamente os aviões que a instituição tinha lá pelos anos 70-75. 

Quanto tempo você dedica a isto?
O tempo que dedico a esta atividade são os finais de semana, férias e cada vez 
que tenho uma oportunidade de subir em um avião, seja em um voo de lazer ou 
realizando uma instrução ao meu filho menor Fernando, que espero que conti-
nue com este sonho de criança. 

Quais têm sido suas maiores conquistas nesta disciplina?
Minhas conquistas mais importantes são ter participado durante 17 anos como 
piloto de coordenação de extinção de incêndios florestais nos programas de 
proteção que tinham as empresas privadas na zona; também como instrutor de 
voo da PZL WARZAWA-OKECIE, empresa polaca, fabricante dos aviões Droma-
der M-18, utilizados para a extinção de incêndios florestais, sendo responsável 
pelo treinamento e validação das licenças aeronáuticas das tripulações que in-
gressaram ao país. 

Meu TeMPo liVre

A eMissÃo do BÔnus Verde Foi desTAQue nA 
enTregA dos resulTAdos TriMesTrAis

rAinForesT AlliAnCe
RECONHECE A CMPC NA SUA
GALA DE ANIVERSÁRIO

A ABsorMeX reCeBe 
CERTIFICADO DE 
INDÚSTRIA LIMPA

A filial Tissue no México recebeu 
o certificado de “indústria limpa”, 
resultante do esforço realizado pela 
empresa ao participar no Programa 
Nacional de Auditoria Ambiental 
(PNAA). Esta certificação demonstra 
que a nossa empresa cumpre satis-
fatoriamente com os requisitos jurí-
dicos em matéria de meio ambiente.

Este importante avanço reforça 
o compromisso da companhia com 
esses assuntos e os objetivos de 
continuar fortalecendo os pilares de 
cumprimento das normativas legais 
e o cuidado do meio ambiente. 

O processo de certificação abrange 
uma revisão sistemática e exaustiva 
da empresa em seus procedimen-
tos e práticas, com a finalidade de 
comprovar o grau de cumprimento 
dos aspetos regulados neste âmbito, 
por isto, as diferentes áreas tiveram 
que enfrentar duras auditorias que 
passaram com sucesso. 

O gerente geral da CMPC, Hernán Rodríguez, realizou a entrega dos resultados trimestrais da empresa em uma reunião na qual 
participaram uma centena de executivos da CMPC das diferentes filiais de Santiago do Chile, e que além disso, foi transmitida via 
streaming aos 8 países onde temos operações.

Na ocasião, foram analisados os resultados e as linhas gerais que devem guiar as nossas ações. O gerente geral destacou a 
emissão de um bônus verde de US$500 milhões. “Esta emissão está em linha com os objetivos de sustentabilidade da CMPC, pois 
cumpriu com os requisitos estabelecidos nos Green Bond Principles do Banco Mundial. Isto significa que seus recursos serão utiliza-
dos para financiar ou refinanciar projetos com benefícios ambientais sustentáveis, sendo esta a primeira emissão de uma companhia 
chilena que reúne estas condições”, explicou. 

Ao concluir, Hernán Rodríguez insistiu que devemos focar em assuntos de produtividade. “Temos que fazer mais coisas com me-
nos recursos”, enfatizou. 

O Museu de História Natural de Nova York foi a 
sede da comemoração dos 30 anos da Rainfo-
rest Alliance, a reconhecida instituição sem fins 
lucrativos, dedicada à preservação dos bosques e 
ambientes naturais no mundo, com a qual a CMPC 
trabalha há mais de seis anos para a certificação dos 
seus processos de manejo florestal sustentável e 
rastreabilidade de produtos industriais. 

Nessa ocasião, a Rainforest Alliance realizou um 
especial reconhecimento aos líderes de opinião, 
empresas e comunidades que tem colaborado na 
tarefa da sustentabilidade e preservação dos bos-
ques. Na categoria “Corporate Sustainability Cham-
pions” distinguiram a CMPC por “ter demonstrado 
seu compromisso excepcional com a sustentabi-
lidade”. O reconhecimento também incluiu outras 
23 empresas, entre as quais podemos mencionar a 
Unilever, Nestlé, Fibria e Chiquita. 
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MinHA eMPresA

MArCelo lAsTrA, CHeFe PlAnTA de águAs e
eFluenTes dA usinA PACíFiCo, CMPC PulP.

os direTores dA CMPC Tissue
REUNIRAM-SE NO PERU

Com o objetivo de conhecer a abrangência do 
projeto de construção e colocação em funciona-
mento da nova usina de Cañete, chegaram até a 
Protisa Peru os diretores da CMPC Tissue, Luis Feli-
pe Gazitúa, presidente da diretoria da CMPC; Hernán 
Rodríguez, gerente geral da CMPC; Pablo Turner e 
Verónica Edwards; assim como Gonzalo Darraidou, 
gerente geral da CMPC Tissue.

Os diretores percorreram as instalações e proces-
sos de conversão, fabricação e distribuição, acom-
panhados pelos representantes do projeto e por 
Jorge Navarrete, gerente geral da filial.

Este projeto, que irá abastecer o mercado local e 
regional de papel, conta com todas as licenças e re-
quisitos ambientais, de infraestrutura e segurança, 
garantindo até o momento zero infrações, zero aci-
dentes incapacitantes e zero paralizações de obras, 
permitindo que seja desenvolvido com sucesso, de 
acordo com aquilo que foi planejado. 

Com um investimento de $141.3 milhões de dóla-
res foi concluída a primeira etapa da usina, que con-
tou com a participação de 27 empresas empreiteiras 
e, no auge da sua construção, 1.788 pessoas chega-
ram a trabalhar na obra.
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CMPC MELHORAMENTOS:
“JUNTOS CONSTRUÍMOS A 
EQUIPE DO FUTURO”

A CMPC Melhoramentos, São Paulo, Bra-
sil, iniciou com a equipe do futuro a Meto-
dologia TPM2 (Total Performance Mana-
gement). Com ela espera-se alcançar uma 
maior estabilidade nos processos de produ-
tividade, eficiência e elevar o conhecimen-
tos dos colaboradores, provocando uma 
transformação cultural em todos os níveis 
da organização. Para começar, será aplicada 
em três pilotos da usina de Caieiras: Fabri-
cação de Papel, Conversão e Sanitários. 

PROTISA PERU SOLIDÁRIA

FUNDAÇÃO CMPC E DESIGN DA UC ASSINAM
ACORDO PARA DESENVOLVER MATERIAL DIDÁTICO

MUSEU ARTEQUIN LOS ÁNGELES A UM ANO DA SUA INAUGURAÇÃO

NA COLÔMBIA AS MULHERES CMPC
CORREM PELOS SEUS DIREITOS

CARTOLINAS CONTINUA AVANÇANDO
O PROJETO DE RECICLAGEM PET-1

Após os complexos fenômenos climáticos que o Peru enfren-
tou, a solidariedade e generosidade dos nossos colaboradores se 
fez sentir com uma campanha de doações para ajudar os danifica-
dos. A iniciativa permitiu recolher mais de uma tonelada e meia de 
alimentos não perecíveis, roupa e calçados, beneficiando mais de 
100 famílias que perderam tudo.

A doação foi entregue a uma das zonas mais afetadas de Lima, 
onde também a equipe de voluntários da Protisa Peru desenvol-
veu uma jornada de limpeza para evitar a acumulação de desper-
dícios que propiciem doenças.

Unindo-se à campanha de apoio nacional “Uma só força”, foram 
entregues algumas doações ao Ministério de Agricultura (MINAGRI) 
para que sejam enviadas ao norte do país (Tumbes, Piura, Lambaye-
que e La Libertad), regiões também afetadas pelas chuvas torren-
ciais e pelo transbordamento dos principais rios dessa zona. 

Com o objetivo de potenciar o desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças desde cedo, tal como é aplicado no programa Crescendo Juntos, 
a Fundação CMPC e a Faculdade de Design da Universidade Católica do 
Chile assinaram uma aliança para desenvolver material didático corres-
pondente a elementos de estimulação precoce fabricados totalmente em 
madeira, material que será doado pela CMPC Madeiras.

O compromisso de colaboração, assinado por Luis Felipe Gazitúa, Pre-
sidente da Diretoria da CMPC, e José Manuel Allard, Diretor da Escola de 
Design da Universidade Católica, inclui um trabalho no terreno dos estu-
dantes de terceiro ano, que visitarão os estabelecimentos educativos para 
levantar informações sobre as interações dos adultos e crianças, a partir 
de um material, no contexto de brincadeira/ aprendizagem. 

CMPC MADEIRAS NO CANADA

A filial do grupo Celulosa participou da sétima versão da con-
ferência anual “Global Softwood Log & Lumber” da Wood Markets 
em Vancouver, Canada, onde participaram mais de 260 pessoas 
provenientes de 13 países. 

Se bem a conferência cobriu os principais países produtores e 
exportadores de pedaços e madeira serrada, o foco deste ano es-
teve nos possíveis impactos no nível mundial do recente imposto à 
importação de madeira serrada nos EUA desde o Canada. 

Nessa ocasião, Juan Pablo Pereira, gerente comercial da CMPC 
Madeiras, apresentou uma visão da indústria Florestal Chilena e de 
seus principais mercados de exportação. 

Com o lançamento da exibição “O bosque, um refúgio natural”, o Museu 
Artequin de Los Ángeles continua com as comemorações no marco do 
seu primeiro aniversário, no qual estão já registradas 35 mil visitas.
Nas dependências do recinto pertencente à área cultural da Fundação 
CMPC, foi inaugurada oficialmente a exposição que procura divulgar 

as espécies animais ameaçadas e as áreas com alto valor de preser-
vação. 
Assim também, a CMPC aposta pelo incentivo da cultura na região e a 
motivação do público para que contribua ao desenvolvimento de uma 
atividade sustentável com um especial cuidado do ambiente. 

Com muito entusiasmo iniciou-se a corrida femenina “Mulher Corra 
pelos seus Direitos” em Gachancipá, a 30 km de Bogotá, que foi o ponto 
de encontro para 10 de nossas corredoras desse país. 

A iniciativa, que foi realizada no município onde se encontra a usina da 
CMPC Tissue Colômbia, procura promover o cuidado da mulher e dos 
seus direitos. Na corrida somente participavam mulheres em diversas 
categorias, desde aquelas com filhas em carrinhos de bebê, até mulhe-
res de 60 anos de idade.

As nossas representantes tiveram uma destacada participação.

Uma nova escola uniu-se ao projeto de reciclagem que desenvolve a Usina 
Maule de Cartolinas da CMPC junto com a Fundação CMPC. Com isto, já são 
seis as escolas que participam desta iniciativa que começou no ano 2016.
O projeto procura criar consciência sobre o cuidado do meio ambiente por 
meio da recuperação de material reciclável. 
Com o compromisso dos diretores para o desenvolvimento da conscienti-
zação de seus alunos, da família e do grupo de professores responsáveis, 
realizou-se a entrega na escola Ramón Leiva, do município Villa Alegre, VII 
Região do Chile, de um contentor para a recolecção de garrafas PET-1. 

A CMPC APOIA JOVENS
ESTUDANTES DE LUMACO

Lumaco está localizada a 120 quilômetros ao noroeste de Temuco, 
no sul do Chile. Conta com mais de 9 mil habitantes e possui uma única 
escola para jovens estudantes. O estabelecimento tem uma matrícula 
de aproximadamente 200 estudantes, que junto aos planos de ensino 
médio cursam as carreiras de Administração e Estruturas Metálicas. 

Por meio do seu prefeito, Manuel Painequeo, solicitou-se à CMPC 
apoiar nas melhoras das dependências do internado da escola, onde 
habitam aproximadamente 50 jovens provenientes de setores rurais 
do município. A CMPC, através da sua área de Relacionamento com a 
Comunidade, realizou uma melhora dos quartos dos jovens, homens e 
mulheres, os tetos foram impermeabilizados, foram realizadas melho-
ras nos banheiros, o pavimento foi renovado e foram doados colchões 
para 50 beliches. 
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Que el reciclaje
sea algo de todos los días,
es nuestro compromiso.

Todos podemos aportar a la sostenibilidad

de nuestro planeta reutilizando lo que usamos

y disminuyendo nuestra huella.

En CMPC reciclamos unas 800 mil toneladas

de papel al año, constituyendo

un insumo fundamental para la elaboración

de parte importante de nuestros productos.

Porque reciclar también es parte de nuestra fibra.

* Luego de su uso, este aviso será reciclado por CMPC.


